
Help je cliënten (en familie)

Deze geweldige tool van Access Consciousness leer

ik je in één dag!

De Bars zijn 32 punten op het hoofd waarin je alle gedachten, ideeën,
overwegingen, emoties en houdingen opgeslagen hebt omdat je die ooit
belangrijk achtte. Wanneer je je Bars laat doen, is het alsof je de delete-knop
van de computer indrukt.
Het nalopen van deze 32 punten (Bars) verwijdert ervaringen zoals
beperkende overtuigingen, negatief zelfbeeld, angsten en alles wat je in je
leven kan beperken om voluit te leven. Ze ontladen negatieve gedachten,
gevoelens, emoties, overwegingen en houdingen, zodat deze niet langer in
je leven zijn en ze niet elke keer automatisch verschijnen.
 

VERANDER JE LEVEN
KOM TOT RUST. ONTSPAN. ONTDEK MEER JOU.

"Leer Access Bars® in één dag en leer hoe je moeiteloos spanning uit je hoofd

en lichaam loslaat!" 

Hoe geweldig zou het zijn als je een tool kent waarbij je je cliënten eenvoudig kunt
laten ontspannen, helpt loslaten en zorgt dat ze lekkerder in hun vel komen te zitten. 

stress los te laten
het hoofd leeg te maken

beperkende overtuigingen
los te laten
oordelen en vooroordelen
los te laten
en daarmee als vanzelf
controle los te laten

Je leert waar de 32 punten zitten en ontvangt het officieel Access Bars®

handboek en een overzichtskaart met de 32 punten en de handposities

Je geeft 2 behandelingen en je ontvangt 2 behandelingen

Je ontvangt het officiële Access Bars Practitioner certificaat

Wat houdt deze class in?

Investering: €300,- (vastgestelde vanuit Access Consciousness). Bij herhaling

€150,- Kinderen tot 15 jaar  gratis (samen met een betalende volwassene). 

16 & 17-jarigen betalen €150,-

laten is zo'n vrijheid. Voor
mij en de mensen om mij

heen""

"Dat ik de controle los kan

Wat is Access Bars®
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